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at în instituțiile publice are tot mai mulți adepți. A fost
lansată de Simona Maria Vlădică, o individă care, mult timp,
s-a prezentat drept consilier pe relații de comunicare al
șefului Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, fără să
dețină vreun act care să-i ateste această calitate.

Trist și penal
La Primăria Unirea, un crescător de animale, veterinar, ocupă
biroul secretarului comunei. Este vorba de Ovidel Moraru. În
sat este cunoscut drept Ovidel al lui Păcălici. Contactat,
prefectul județului Călărași, George Iacob, afirmă că postul
respectiv este ocupat, de la sfârșitul lunii ianuarie, de un
angajat al Primăriei Unirea, mai precis de agentul agricol. La
Instituția Prefectului există un document din care reiese că
acesta a fost delegat să ocupe postul de secretar, până la
ocuparea acestuia prin concurs. Ovidel Moraru recunoaște că nu
are la bază nici un fel de hârtie oficială care să-i permită
să ocupe scaunul de secretar la Primăriei Unirea. Totuși, zi
de zi, acesta se prezintă, spune el, la serviciu. Face acest
lucru fiindcă simte nevoia să ajute oamenii. “Am fost invitat
pentru a ajuta oamenii, fiind foarte puțin personal”. Lui
Ovidel Moraru i se pare normal că are acces la actele
Primăriei Unirea: “Cineva trebuia s-o facă și p-asta!”. Din
punct de vedere legal, agentul agricol desemnat să ocupe și
postul de secretar al Consiliului Local Unirea este cel care
răspunde de eventualele inexactități ale actelor, chiar dacă
Ovidel Moraru, voluntar, este cel care le întocmește. Nu sunt
date din care rezultă că acesta ar și semna acte, ceea ce ar
fi trist și penal în același timp.

